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1

Introduktion

RIX-INST är en Avvecklingstjänst som Riksbanken tillhandahåller inom ramen för RIX. RIX är ett
Anmält Avvecklingssystem enligt avvecklingslagen1 och finalitydirektivet2. Utöver RIX-INST
tillhandahåller Riksbanken Avvecklingstjänsten RIX-RTGS inom ramen för RIX.
Syftet med RIX-INST är att möjliggöra omedelbar avveckling av styckvisa Betalningar i
centralbankspengar dygnet runt.
För tillhandahållandet av tjänsten använder Riksbanken den tekniska plattform som Eurosystemet
utvecklat för tjänsten TARGET Instant Payment Settlement (TIPS).
TIPS-plattformen baseras på ISO 20022 standard och följer regelboken för SEPA Instant Credit
Transfer (SCT Inst).3
RIX-INST-tjänsten ska dock stödja den nordiska regelboken NPC Instant Credit Transfer (NCT Inst)4
och även möjliggöra avveckling av Omedelbara Betalningar som inte fullt ut följer NCT Inst.
För deltagande i Avvecklingstjänsten RIX-INST gäller vid var tid gällande Villkor för RIX och
penningpolitiska instrument (Villkoren). För avvecklingstjänsten finns särskilda anvisningar,
Anvisningar RIX-INST som finns tillgängliga på Riksbankens webbplats,
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/betalningssystemet-rix/ny-tjanst-i-rix-foromedelbara-betalningar/dokumentation-for-implementering-av-rix-inst.
Detta dokument är ett utdrag ur Anvisningar RIX-INST.

1

Lag (1999:1309) om avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.
Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/26 EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och
värdepapper (”Settlement Finality Directive”).
3 2019 SEPA Instant Credit Transfer Rulebook version 1.2, 2020-10-30. Framtagen av European Payments Council (EPC).
4 2021 NPC Instant Credit Transfer Rulebook version 1.01., 2020-09-14. Framtagen av Nordic Payments Council (NPC).
2
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2

Övergripande beskrivning

2.1

Allmänt

RIX är ett Anmält Avvecklingssystem med två Avvecklingstjänster, RIX-RTGS och RIX-INST.
Avvecklingstjänsten RIX-INST är tillgänglig dygnet runt alla dagar. I RIX-INST avvecklas
Betalningsinstruktioner under förutsättning att meddelandena uppfyller de formatkrav som gäller
och att det finns erforderlig likviditet för Betalningen. Avvecklingen sker genom bokföring på RIXINST-deltagarnas Avvecklingskonton i RIX-INST.

2.2

Samspelet med RIX-RTGS

Betalningsavvecklingen i RIX-INST är oberoende av Avvecklingstjänsten RIX-RTGS och det är inget
krav på att en RIX-INST-deltagare också är deltagare i RIX-RTGS.
Likviditetsmässigt finns det dock kopplingar mellan RIX-RTGS och RIX-INST. Likviditet kan inte skapas i
RIX-INST utan bara omfördelas där. Likviditet kan enbart skapas i RIX-RTGS genom utnyttjande av
intradagskredit. Likviditet kan föras över från RIX-RTGS till RIX-INST och från RIX-INST till RIX-RTGS.
Sådana överföringar kan beroende på riktning initieras i RIX-RTGS Online, RIX-INST Online eller
genom att skicka meddelanden via applikation. RIX-RTGS är tillgängligt för likviditetsöverföringar till
och från RIX-INST dygnet runt alla dagar med undantag av ca en timme efter stängning av RIX-RTGS
(kl. 17:58 – 19:00), vilket sker varje Bankdag.
I RIX-RTGS Online finns det även funktionalitet för att fråga om saldon i RIX-INST om man är
deltagare även i RIX-INST.
Avgifter och ränta kopplat till deltagandet i RIX-INST debiteras Avvecklingskontot i RIX-RTGS,
antingen Deltagarens konto om man är deltagare även i RIX-RTGS eller RIX-RTGS-ombudets konto om
man inte är deltagare i RIX-RTGS. I RIX finns det en definierad tidpunkt när byte av Valutadag
initieras, 18.00. Saldona i RIX vid tidpunkterna för byte av Valutadag används för eventuell
ränteberäkning.
Mer information om RIX-RTGS finns i Anvisningar RIX-RTGS och bilagor till dessa.

2.3

Kommunikation

Den kommunikation som krävs för att kommunicera med RIX-INST ansvarar och bekostar en
deltagare själv. All kommunikation med RIX-INST görs genom Eurosystem Single Market
Infrastructure Gateway (ESMIG). För att ansluta till ESMIG behöver en RIX-INST-deltagare ha ett avtal
med en Nätverksleverantör (Network Service Provider - NSP).
Det finns två sätt att kommunicera med RIX-INST. Det sker antingen genom
meddelandekommunikation via en applikation eller genom interaktion via användargränssnitt.
Kommunikationen avser såväl skickande och mottagande av Betalningsinstruktioner, aviseringar,
rapporter m.m., som uppkoppling mot RIX-INST användargränssnitt, RIX-INST Online och RIX-INST
CRDM. RIX-INST Online ger användare möjlighet att ställa frågor och göra likviditetsöverföringar från
RIX-INST till RIX-RTGS. RIX-INST CRDM ger möjlighet för användaren att ställa frågor gällande egen
referensdata, användare, behörigheter, roller med mera. Betalningsinstruktioner kan inte utföras i
användargränssnitten utan endast via applikation.
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Varje applikation eller användare som ska interagera med RIX-INST är unikt identifierade med en s.k.
Teknisk Adress (DN-adress). DN-adressen är unikt kopplad till ett digitalt certifikat. Certifikaten
utfärdas av vald Nätverksleverantör och tilldelas av en RIX-INST aktör till deras användare
(kommunikation via användargränssnitt) eller applikationer (kommunikation via applikation).

2.4

Förhållande till NCT Inst

NCT Inst är det nordiska betalningsregelverket för Omedelbara Betalningar som fastställts av Nordic
Payment Council (NPC).
Avvecklingstjänsten RIX-INST stödjer Betalningar skickade i enlighet med NCT Inst, inklusive
Betalningar med avvikelser som har avtalats bilateralt eller inom en användargrupp.
RIX-INST kommer att anpassas till förändringar i NCT Inst beslutade av NPC om dessa kommunicerats
till Riksbanken med tillräcklig tidsmarginal innan införande. Om ändringarna innebär stora avvikelser
från SCT Inst och om dessa ändringar skulle innebära grundläggande förändringar i TIPS-plattformen,
kan det dock hända att Riksbanken inte kan tillmötesgå dessa önskemål om ändringar i RIX-INST.
Anslutning till NCT Inst, genom att signera NCT Inst anslutningsavtal, är ett villkor för att bli
certifierad för RIX-INST. Att ansluta sig till NCT Inst innebär att RIX-INST-deltagaren, som minimum,
behöver kunna ta emot Betalningar som har skickats i enlighet med NCT Inst.
RIX-INST kommer från start använda ISO20022 version 2019, medan NCT Inst enligt plan uppdaterar
från version 2009 till version 2019 först i november 2023. Eftersom RIX-INST och NCT Inst därmed
kommer att ha olika ISO-version under denna period kommer kravet på anslutning till NCT Inst träda
ikraft först från och med det datum då NCT Inst har uppdaterats till ISO version 2019. Riksbanken
kommer därefter bevilja dispens till alla RIX-INST-deltagare fram till november 2024. Om en RIX-INSTdeltagare, innan november 2024, börjar använda RIX-INST för annat än idag existerande Betalningar,
d.v.s. Swish, kommer Riksbanken dock återkalla denna dispens från den tidpunkt då dessa andra
Betalningar börjar avvecklas i RIX-INST. Riksbanken har möjlighet att bevilja temporär dispens från
kravet på anslutning till NCT Inst även efter november 2024 om RIX-INST-deltagaren kan motivera att
särskilda skäl föreligger.

2.5

Deltagande i RIX-INST

För att delta i någon av Avvecklingstjänsterna RIX-INST eller RIX-RTGS behöver ett institut först bli
Deltagare i RIX och sedan bli certifierad för en eller båda Avvecklingstjänsterna.
En RIX-deltagare kan välja att delta i båda tjänsterna RIX-RTGS och RIX-INST alternativt att bara delta
i en av tjänsterna. Ett institut som bara deltar i RIX-INST behöver avtala med en RIX-RTGS-deltagare
om att denne åtar sig att betala avgifter och ränta som uppstår på grund av institutets deltagande i
RIX-INST samt att överföra likviditet till dess konto i RIX-INST. RIX-RTGS-deltagaren som erbjuder en
sådan tjänst kallas för RIX-RTGS-ombud.
Det är även möjligt att delta indirekt i RIX-INST via en RIX-INST-deltagare. Den indirekta deltagaren
har inget förhållande till Riksbanken och kommer att behöva förlita sig till tjänster från Deltagaren. I
RIX-INST hanteras en sådan indirekt deltagare som en Adresserbar Part.
RIX-INST-deltagaren kan välja att själv instruera Betalningar till RIX-INST eller också låta en
Instruerande Part agera för RIX-INST-deltagarens räkning, för samtliga eller vissa Betalningar.
Om samma Instruerande Part agerar på uppdrag av både Avsändande Deltagare och Mottagande
Deltagare och Riksbanken gett den Instruerande Parten behörighet för Avvecklingsmodellen för
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Samma Instruerande Part (SIP-modellen) kallas denna aktör för Samma Instruerande Part.
Riksbanken ger då behörigheten ’Samma Instruerande Part’ till den Tekniska Adress (DN) som tillhör
den Instruerande Parten.

2.6

Konton

Avvecklingskontona i RIX-INST används för avveckling av Betalningstransaktioner och
Likviditetsöverföringar från eller till RIX-RTGS.
Ett Avvecklingskonto i RIX-INST kan inte ha ett negativt saldo, d.v.s. det finns ingen tillgång till kredit i
RIX-INST. Likviditet som skapas till följd av ev. tillgång till kredit i RIX-RTGS kan dock överföras till
Avvecklingskontot i RIX-INST.
En RIX-INST-deltagare kan ha ett eller flera Avvecklingskonton. Om man har flera Avvecklingskonton i
RIX-INST innebär detta att likviditeten i RIX-INST behöver vara uppdelad.
Ingen annan än en RIX-INST-deltagare kan ha ett Avvecklingskonto. Det kan dock användas av andra.
RIX-INST-deltagaren kan, för att möjliggöra användning av ett och samma Avvecklingskonto för olika
ändamål, välja att inrätta Memorandumsaldon kopplade till kontot. Genom att ha ett
Memorandumsaldo kan man styra hur ett Avvecklingskontos likviditet kan användas. Deltagaren kan
även låta Avvecklingskontot användas för Betalningar som avser en Adresserbar Part.
För ett Memorandumsaldo kan RIX-INST-deltagaren ange en Limit som är beloppsbegränsad eller
obegränsad. Memorandumsaldot är inte ett saldo på ett konto i Riksbanken utan en
redovisningsfunktion som RIX-INST-deltagaren använder. Alla Betalningstransaktioner som avser ett
visst Memorandumsaldo bokförs på det Avvecklingskonto som Memorandumsaldot är kopplat till.
För varje Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo behöver det finnas en unik Behörig
Kontoanvändare. Den Behöriga Kontoanvändaren definieras som en viss BIC11.

2.7

Likviditetshantering

För att Avvecklingstjänsten RIX-INST ska fungera effektivt är det viktigt att det finns en god möjlighet
till likviditetshantering i RIX-INST. De som deltar i RIX-INST ansvarar för att hantera likviditeten på
sina konton i RIX-INST. För att underlätta likviditetshantering har Riksbanken säkerställt att det finns
tillräckligt med tillgängliga verktyg för att stödja detta. Verktygen är till stor del tillgängliga i RIXRTGS.
Via RIX-RTGS kan man initiera Likviditetsöverföringar både från RIX-RTGS till RIX-INST och från RIXINST till RIX-RTGS. Det finns också möjlighet att ha stående Likviditetsöverföringar, både sådana som
är bestämda till belopp och sådana som är kopplade till aktuellt saldo på Avvecklingskonto i RIX-INST.
Det är även möjligt att göra Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS via RIX-INST.
Likviditetsöverföringar kan utföras i stort sett dygnet runt alla dagar med undantag av ca en timme
efter stängning av RIX-RTGS (kl 17:58 – 19:00), vilket sker varje Bankdag.
Utöver Avvecklingskonton i RIX-INST och RIX-RTGS beräknas för RIX-deltagare – både de som deltar i
RIX-RTGS och de som deltar i RIX-INST – ett totalt Nettosaldo i RIX. Nettosaldot i RIX motsvarar det
sammanlagda saldot på Deltagarens samtliga konton i RIX-RTGS och RIX-INST. Nettosaldot i RIX
uppdateras endast i samband med aktiviteterna vid Valutadagens slut. Nettosaldot i RIX används för
att beräkna ränta vid byte av Valutadag. nettosaldot i RIX för en Penningpolitisk motpart kan vara
antingen positivt eller negativt. Vid ett positivt saldo används den Stående inlåningsfaciliteten, vid ett
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negativt saldo används den Stående utlåningsfaciliteten. Nettosaldot i RIX för andra RIX-deltagare,
utan tillgång till kredit över natt, måste vara noll eller positivt.

2.8

Betalningsprocessen

I RIX-INST avvecklas Betalningstransaktioner under förutsättning att meddelandena uppfyller de
formatkrav som gäller på RIX-INST och att det finns erforderlig likviditet för Betalningen.
Avvecklingen sker genom bokföring på RIX-INST-deltagarnas Avvecklingskonton i RIX-INST. Det är
möjligt att skicka in Betalningsinstruktion, Förfrågan om Återkallelse, instruktion om Undersökning
och svar till dessa instruktioner till RIX-INST.
RIX-INST erbjuder två olika modeller för avveckling, Standardmodellen för Avveckling och
Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part (SIP-modellen).
När Standardmodellen för Avveckling används, reserveras beloppet på den Avsändande Deltagarens
RIX-INST Avvecklingskonto. Sedan skickas en Betalningsförfrågan till den Mottagande Deltagaren
eller dess Instruerande Part. Det reserverade beloppet är låst och går inte att använda för andra
Betalningar eller Likviditetsöverföringar. Om den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part
svarar att den vill ta emot Betalningen frigörs reserveringen och transaktionen avvecklas omedelbart.
RIX-INST skickar sedan en bekräftelse på avvecklingen till både den Avsändande Deltagaren eller dess
Instruerande Part och den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part.
Bild 1: Standardmodellen för Avveckling

Källa: Eurosystemet och Riksbanken

Om Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part används, avvecklas transaktionen omedelbart
efter att Betalningsinstruktionen är validerad i tidigare steg av RIX-INST. En bekräftelse av
Betalningstransaktionen skickas till både den Avsändande Deltagaren och den Mottagande
Deltagaren via den Instruerande Parten för båda parterna.
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Bild 2: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part

Källa: Eurosystemet och Riksbanken

2.9

Aviseringar, rapporter och frågor

En RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part, får automatiskt aviseringar om avvecklade
Betalningar. Avsändaren av Betalningsinstruktioner får aviseringar om meddelanden som avvisats.
En RIX-INST-deltagare kan, utöver de aviseringar som erhålls automatiskt, även prenumerera på vissa
andra aviseringar. En RIX-INST-deltagare kan också prenumerera på två olika rapporter,
Omsättningsrapport och Kontoutdrag.
I RIX-INST Online och RIX-INST CRDM finns olika frågemöjligheter. För en RIX-INST-deltagare som är
deltagare i RIX-RTGS finns även möjlighet att fråga på saldon på Avvecklingskontona i RIX-INST från
RIX-RTGS Online.

2.10

Support och incidenthantering

Riksbanken tillhandahåller en supportfunktion, RIX Helpdesk, för Avvecklingssystemet RIX, som både
hanterar supportärenden för RIX-RTGS såväl som RIX-INST. Supportfunktionen är tillgänglig för RIXdeltagarna under respektive Avvecklingstjänsts öppettid. För Avvecklingstjänsten RIX-INST är
supportfunktionen därför tillgänglig dygnet runt alla dagar (24/7). RIX-INST-deltagarna kan kontakta
supportfunktionen gällande incidenter eller andra akuta supportfrågor under dygnets alla timmar.
Vid incidenter och akuta supportfrågor måste första kontakt ske per telefon. Icke akuta
supportfrågor gällande RIX-INST hanteras endast under dagtid (från 6.30 till 18.10) på Bankdagar.
RIX Helpdesk nås på 08-787 05 99 alternativt på rix@riksbank.se.
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Bilaga
Bilaga 1 – Begrepp och definitioner
Begrepp på engelska
Begrepp på svenska

* innebär att begreppet
används i TIPSdokumentationen

Definition

Ad-hoc Liquidity
Transfer

En Likviditetsöverföring som görs
utan att ha registrerats i förväg som
Stående Likviditetsöverföring.

Reachable Party*

En Behörig Kontoanvändare vars
identitet (BIC11) är möjlig att
använda vid avveckling på en RIXINST-deltagares konto. Om den
Adresserbara Parten är en annan
juridisk person än RIX-INSTdeltagaren, har den Adresserbara
Parten ingen relation till Riksbanken.

Anmält Avvecklingssystem

Designated Settlement
system

Ett avvecklingssystem som i enlighet
med lag (1999:1309) om avveckling
av förpliktelser på finansmarknaden
(”avvecklingslagen”) och
Europaparlamentets och Rådets
direktiv 98/26 EG av den 19 maj
1998 om slutlig avveckling i system
för överföring av betalningar och
värdepapper (”Settlement Finality
Directive”) anmälts till Europeiska
värdepappers- och
marknadsmyndigheten

Anslutningsavtal

Accession Agreement

Avtal om deltagande i RIX, som
innebär att Villkoren blir gällande.

Avsändande Deltagare

Originating
Participant*

En RIX-INST-deltagare som initierar
en Betalning i RIX-INST och vars
konto i RIX-INST avses bli debiterat.

Ad-hoc Likviditetsöverföring

Adresserbar Part
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Begrepp på engelska
Begrepp på svenska

* innebär att begreppet
används i TIPSdokumentationen

Definition

Single Instructing Party
Settlement Model*

En avvecklingsmodell som innebär
att en Betalning avvecklas i RIX-INST
utan reservering och
Betalningsförfrågan till och därpå
följande bekräftelse från den
Mottagande Deltagaren. En
förutsättning är att både den
Avsändande Deltagaren och den
Mottagande Deltagaren har Samma
Instruerande Part och att denne
registrerats i RIX-INST med sådan
behörighet.

Settlement Service

En tjänst som möjliggör slutlig
avveckling av Betalningar
(överföringar) mellan Deltagare i
Avvecklingstjänsten.

Business Day

Dag som inte är lördag eller söndag
eller allmän helgdag i Sverige, och
inte heller är midsommarafton,
julafton eller nyårsafton.

Behörig Kontoanvändare

Authorised Account
User*

Den som kan använda ett
Avvecklingskonto eller ett
Memorandumsaldo som betalare
eller mottagare av Betalningar. Varje
Behörig Kontoanvändare identifieras
av en unik BIC11, och kan bara vara
behörig för ett enda
Avvecklingskonto eller
Memorandumsaldo. För ett
Avvecklingskonto kan det finnas flera
Behöriga Kontoanvändare medan
det för ett Memorandumsaldo bara
kan finnas en Behörig
Kontoanvändare.

Betalning

Instant Payment*

En Betalningsinstruktion eller
Betalningstransaktion.

Payment Request

En vidarebefordran av en
Betalningstransaktion till
Mottagande Deltagare eller dennes
Instruerande Part som görs av RIXINST efter att betalningsbeloppet
reserverats på Avsändande
Deltagares Avvecklingskonto.

Avvecklingsmodellen för
Samma Instruerande Part

Avvecklingstjänst

Bankdag

Betalningsförfrågan
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Begrepp på engelska
Begrepp på svenska

* innebär att begreppet
används i TIPSdokumentationen

Definition

Betalningsinstruktion

Payment Instruction*

En instruktion till RIX-INST att
avveckla en Betalning, men där
Betalningsinstruktionen ännu inte
prövats för validering.

Betalningstransaktion

Payment Transaction*

En Betalningsinstruktion till RIX-INST
där valideringen påbörjats.

BIC

BIC*

En kod som identifierar en finansiell
institution eller liknande, Business
Identifier Code. Kan vara 8-ställig
eller 11-ställig.

BIC8

BIC8

En 8-ställig BIC

BIC11

BIC11*

En 11-ställig BIC

CRDM GUI

CRDM GUI*

Användargränssnitt för RIX-INST
CRDM

Deltagare

Participant

En institution som träffat
Anslutningsavtal rörande deltagande
i RIX.

DN

DN

Se Teknisk adress (DN)

Eurosystemet

Eurosystem

Centralbankerna i de länder som har
euro som valuta samt Europeiska
Centralbanken (ECB).

Förfrågan om Återkallelse

Recall*

Återkallelse av en tidigare avvecklad
Omedelbar Betalning.

Instruerande Part

Instructing Party*

Ett ombud för en Avsändande
Deltagare och/eller en Mottagande
Deltagare. Den Instruerande Parten
har ingen relation till Riksbanken och
den uppdragsgivande Deltagaren
ansvarar fullt ut för den Instruerande
Partens göranden.

Intradagskredit

Intraday Credit

Kredit mot säkerhet under en
Valutadag. Finns bara i RIX-RTGS.

ISO

ISO

International Organization for
Standardization, en internationell
standardiseringsorganisation

Likviditetsöverföring

Liquidity Transfer*

En överföring av likviditet mellan ett
Avvecklingskonto i RIX-RTGS och ett
Avvecklingskonto i RIX-INST.
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Begrepp på engelska
Begrepp på svenska

* innebär att begreppet
används i TIPSdokumentationen

Definition

Limit

Limit*

Det belopp utöver nettot av
Betalningar till och Betalningar från
Memorandumsaldot som
Memorandumsaldot har tillgång till
av likviditeten på Avvecklingskontot i
RIX-INST.

Lånekonto

Loan Account

Ett konto i RIX-RTGS där kredit
bokförs.

Memorandumsaldo

Credit Memorandum
Balance*

En redovisningsfunktion för ett
Avvecklingskonto i RIX-INST som en
RIX-INST-deltagare tillhandahåller.

Mottagande Deltagare

Beneficiary
Participant*

En RIX-INST-deltagare som mottar en
Betalning i RIX-INST och vars konto i
RIX-INST avses bli krediterat.

NCT Inst

NCT Inst

NPC Instant Credit Transfer, ett
betalningsregelverk som fastställts
av NPC.

Net Balance in RIX

Saldo som motsvarar summan av
dels saldona på en RIX-deltagares
Avvecklingskonto och Lånekonto i
RIX-RTGS dels saldona på RIXdeltagarens samtliga
Avvecklingskonton i RIX-INST.

NPC

NPC

Nordic Payments Council, ett
betalningsråd grundat av
bankföreningarna i Danmark, Finland
och Sverige.

NSP

NSP*

Nätverksleverantör

Nätverksleverantör

Network Service
Provider*

En leverantör av nätverkstjänster
som används för att kommunicera
med RIX-INST

Omedelbar Betalning

Instant Payment*

En Betalning som avvecklas
omedelbart mellan, oftast, två olika
finansiella institut.

RIX

Riksbankens Anmälda
Avvecklingssystem som
tillhandahåller Avvecklingstjänsterna
RIX-RTGS och RIX-INST där avveckling
sker över konton i Riksbanken.

Nettosaldo i RIX

RIX
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Begrepp på engelska
Begrepp på svenska

* innebär att begreppet
används i TIPSdokumentationen

RIX-deltagare

RIX Participant

Ett institut som tecknat
anslutningsavtal avseende
deltagande i RIX.

RIX-INST

RIX-INST

RIX Avvecklingstjänst för
Omedelbara Betalningar.

RIX-INST Account
RIX-INST Avvecklingskonto

RIX-INST CRDM

RIX-INST-deltagare

[Dedicated Cash Account
(DCA)*]

CRDM*

RIX-INST Participant
[Participant*]

RIX-INST Online

RIX-INST Online
[TIPS GUI*)

Definition

Det konto i Avvecklingstjänsten RIXINST som avveckling (debitering eller
kreditering) sker på.
Applikation för hantering av
referensdata som används i RIX-INST.
Tillgängligt genom
användargränssnittet CRDM GUI.
En Deltagare i RIX som certifierats
för deltagande i RIX-INST.
Användargränssnitt för tillgång till
viss information rörande RIX-INST.

RIX-RTGS

RIX-RTGS

RIX Avvecklingstjänst för stora
betalningar.

RIX-RTGS Avvecklingskonto

RIX-RTGS Settlement
Account

Det konto i Avvecklingstjänsten RIXRTGS som avveckling (debitering
eller kreditering) sker på.

RIX-RTGS-deltagare

RIX-RTGS Participant

En Deltagare i RIX som certifierats för
deltagande i RIX-RTGS.

RIX-RTGS Online

Användargränssnitt, med avseende
på RIX-INST, för tillgång till viss
information rörande RIX-RTGS och
för registrering av Stående
Likviditetsöverföringar och Ad-Hoc
Likviditetsöverföringar till RIX-INST
m.m.

RIX-RTGS Online
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Begrepp på engelska
Begrepp på svenska

* innebär att begreppet
används i TIPSdokumentationen

Definition

RTGS Agent

En Deltagare i RIX som certifierats
för deltagande i Avvecklingstjänsten
RIX-RTGS, och som medgivit att
Deltagarens Huvudkonto i RIX-RTGS
får debiteras för räntor eller avgifter
som avser en Deltagare i RIX som
certifierats för deltagande i RIX-INST
men inte i RIX-RTGS. Sistnämnda
Deltagare kan använda RIX-RTGSombudet för likviditetsöverföringar
till eller från sina konton i RIX-INST.

Single Instructing Party
(SIP)*

En Instruerande Part som är
gemensam för både Avsändande
Deltagare och Mottagande
Deltagare, ofta för alla i ett visst
betalningsflöde.

Standardmodellen för
Avveckling

Standard Settlement
Model*

En avvecklingsmodell som innebär
att medel först reserveras på den
Avsändande Deltagarens konto i RIXINST och att den Mottagande
Deltagaren efter att ha fått en
Betalningsförfrågan bekräftar
Betalningen innan den avvecklas i
RIX-INST.

Stående
Likviditetsöverföring

Standing Liquidity
Transfer

En återkommande
Likviditetsöverföring som inträffar
vid viss tidpunkt eller händelse
(normalt) varje dag.

RIX-RTGS-ombud

Samma Instruerande Part
(SIP)

Teknisk Adress (DN)

Technical Address*
Distinguished Name*

En adress som är särskiljande och
som används vid sändande och
mottagande av meddelanden m.m.

TIPS

TIPS

TARGET Instant Payment Settlement,
en Avvecklingstjänst för Omedelbara
Betalningar i euro som tillhandahålls
av Eurosystemet.

Undersökning

Investigation*

Den Avsändande Deltagare kan
begära en statusuppdatering av
tidigare sänt Omedelbar Betalning.

14 [15]

Begrepp på engelska
Begrepp på svenska

* innebär att begreppet
används i TIPSdokumentationen

Definition

Valutadag

Value Date

Den dag som räntemässigt en
transaktion betraktas som avvecklad
i RIX. Valutadagen överensstämmer
inte nödvändigtvis med
kalenderdagen vid
avvecklingstillfället. Endast
Bankdagar kan vara Valutadagar.

Villkoren

Terms and Conditions

Villkor för RIX och Penningpolitiska
instrument. Det regelverk som bl.a.
styr deltagandet i RIX.
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